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Zpráva pro 21. schůzi zastupitelstva města konaného dne 15. června 2022 

 

Název:                        14. rozpočtové opatření – změna schváleného rozpočtu města  

                                    Slatiňany na r. 2022   

                

Předkládá:  rada města Slatiňany 

                                   MVDr. Ivan Jeník – starosta  

 

Zpracoval:     Jana Tesařová – referent hlavní účetní  

 

Konzultováno: - 

 

Vedoucí odboru:       Hana Hanušová  - vedoucí OF 

 

Tajemník MěÚ: Ing. Josef Prokš 

 

 

Návrh usnesení: 

1. Zastupitelstvo města schválilo 14. změnu (úpravu) schváleného rozpočtu města  

    Slatiňany na rok 2022 v příjmové části na 83.358.139,37 Kč (dorovnáno financováním  

    příjmů 48.362.064,06 Kč) a ve výdajové části 109.546.503,43 Kč (dorovnáno  

    financováním výdajů 22.173.700,-) ve znění zprávy č. 7/21. 

 

2. Zastupitelstvo města vzalo na vědomí rozpočtové opatření č. 8. schválené  

    usnesením RM 124/2022 ze dne 21. 3. 2022, rozpočtové opatření č. 9 schválené  

    usnesením RM 126/2022 ze dne 11. 4. 2022, rozpočtové opatření č. 10. schválené  

    usnesením RM 127/2022 ze dne 25.4. 2022, rozpočtové opatření č. 11. schválené  

    usnesením RM 128/2022 ze dne 9. 5. 2022, rozpočtové opatření č. 12. schválené  

    usnesením RM 129/2022 ze dne 23. 5. 2022 a rozpočtové opatření č. 13. schválené  

    usnesením RM 130/2022 ze dne 6. 6. 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

Přílohy: 1. Důvodová zpráva k 14. rozpočtovému opatření na rok 2022. 

               2. Tabulka pro vyvěšení.  

               3. Důvodová zpráva k 8. 9. 10. rozp. opatření na rok 2022. /datové úložiště/ 

               4. Důvodová zpráva k 11. 12. 13. rozp. opatření na rok 2022. /datové úložiště/ 

 

 

Ve Slatiňanech dne 1. června 2022 

mailto:mesto@slatinany.cz


 

Důvodová zpráva k návrhu 14. rozpočtovému opatření – změně (úpravě) schváleného 

rozpočtu na r. 2022. 

Finance v rozpočtu jsou zaokrouhleny na sta Kč a dotace na Kč. 

 

1. Do rozpočtu pro r. 2022 navrhujeme dorozpočtovat 2.345.065,50 Kč na vrácení dotace na  

    projekt „Rozšíření kapacity Základní školy Slatiňany“ z MMR ČR.  

    Při realizaci projektu byly z původně uznatelných nákladů poměrově vyjmuty položky,  

    které budou využívány i pro původní prostory. Při proplacení první zálohy dotace byly do 

    platby zahrnuty všechny rozpočtované položky. Po přepočítání MMR krátí dotaci o  

    2.214.784,08 Kč z EU a 130.281,42 ze SR. Tyto finanční prostředky je nutné    

    dorozpočtovat a vrátit MMR.  

    Navrhujeme tyto finanční prostředky dorozpočtovat do rozpočtu r. 2022 ze zúčtování  

    příjmů a výdajů z minulých let (VH z min. let). 

 

       Příjmy: položka 8115 – Zúčtování P a V z loň. let                         + 2.345.065,50 Kč 

       Výdaje: 6409 5364 – Vratky transferů z veřejných rozpočtů                 +2.214.784,08 Kč                                                                                            

                    6409 5364 – Vratky transferů z veřejných rozpočtů                    +130.281,42 Kč  

 

2. Do rozpočtu pro r. 2022 navrhujeme dorozpočtovat 1.420.000,- Kč na oplocení   

    kompostárny, z důvodu prudkého zvyšování cen ve stavebnictví (především oceli).  

    V rozpočtu pro rok 2022   2.300.000,- Kč. 

    Navrhujeme tyto finanční prostředky dorozpočtovat do rozpočtu r. 2022 ze zúčtování  

    příjmů a výdajů z minulých let (VH z min. let). 

 

       Příjmy: položka 8115 – Zúčtování P a V z loň. let                         + 1.420.000,- Kč 

       Výdaje: 3726 6121 - Stavba                                                                    +1.420.000,- Kč     

 

  3. Město obdrželo investiční dotaci z Krajského úřadu Pardubického kraje ve výši  

      300.000,- Kč na pořízení malého vozidla pro JPO.  

      Finanční prostředky budou přesunuty zpět do VH z minulých let. Změnou rozpočtu 

      č. 4/2022 byly z VH dorozpočtovány do rozpočtu pro rok 2022. 

 

  Příjmy: položka 4222 – Investiční dotace z kraje                     + 300.000,- Kč 

              položka 8115 – Zúčtování P a V z loň. let              - 300.000,- Kč 

                     

JEDNOTLIVÉ PŘESUNY v rámci výdajové části rozpočtu: 
(výše rozpočtu celkových výdajů zůstane nezměněna) 

 

4. Z výdajového oddílu 2219 – Záležitosti poz. komunikací z položky 6121 – Stavba – nové  

    podélné stání v ul. Medunova 1.580.000,- Kč na stavbu VO v části ul. TGM.  

 

          Výdaje: 2219 6121 - Stavba                                                    - 1.580.000,- Kč 

                       3631 6121 - Stavba                                                    +1.580.000,- Kč 

 

5. Z výdajového oddílu 2219 – Záležitosti poz. komunikací z položky 6121 – Stavba – nové  

    podélné stání v ul. Medunova 259.000,- Kč a z položky 5171 – oprava opěrné stěny u č.p.  

    49 1.500.000,- Kč na nový semafor a úpravy přechodu 1.759.000,- Kč.  

 



          Výdaje: 2219 6121 - Stavba                                                         - 259.000,- Kč 

                       2212 5171 - Opravy                                                     - 1.500.000,- Kč 

                       2219 6121 (430) - Stavba                                            +1.759.000,- Kč 

 

 

Na základě provedených úprav se výše schváleného rozpočtu zvýší o 3.765.065,50 Kč 

v příjmové části na 83.358.139,37 Kč (dorovnáno financováním příjmů 48.362.064,06 

Kč) a ve výdajové části 109.546.503,43 Kč (dorovnáno financováním výdajů  

22.173.700,-). 


